
 1 

De salientar a colaboração da 

Junta da União das Freguesias 

de Caparica e Trafaria, assim 

como da Camara Municipal de 

Almada nas diferentes ativida-

des. 

Mas o que de melhor ficou, foi 

que após alguns dias as famílias 

dos alunos continuavam através 

das redes sociais a comunicar e 

a fazer chegar até nós a alegria 

desta experiência.  

Mas a experiência vai conti-

nuar... em março temos encon-

tro marcado na Roménia. 

Na semana de 17 a 23 de outu-

bro o nosso Agrupamento rece-

beu, no âmbito do projeto Eras-

mus+, 8 alunos e 8 professores 

da Alemanha, Turquia, Espanha 

e Roménia. 

Os alunos Erasmus, foram rece-

bidos por famílias de alunos dos 

3º. s e 4ºs anos das Escolas 

Básicas Nº1 e Nº3 do Monte de 

Caparica.  

Das diferentes atividades desen-

volvidas com alunos e professo-

res, destacamos a troca de ex-

periências em sala de aula, onde 

os nossos parceiros participaram 

nas nossas aulas, mas também 

tiveram a oportunidade de lecio-

nar para os nossos alunos. Que 

teve como resultado uma pre-

sentação final onde cada país 

apresentou a todos os alunos da 

EB N. º1 o resultado da ativida-

de dinamizada na sala de aula.  

De salientar também as ativida-

des na Mata dos Medo, Quinta 

do Vale da Azinhaga, casa da 

Cerca entre outras. 

Em jeito de despedida, no últi-

mo dia de aulas, realizou-se um 

jantar com todas as famílias que 

acolheram os alunos e professo-

res que participam no projeto, 

claro que foram recebidos com 

grande animação por 25 ele-

mentos dos 

Porbatuka.  

Mais do que 

um jantar, foi 

um momento 

de agradecer 

às famílias e 

alunos que 

fizeram da 

casa deles o 

lar de um desconhecido. De 

mostrar algumas das tradições 

portuguesas com a apresenta-

ção do Rancho Folclórico de Vale 

de Milhaços e o Grupo de con-

certinas da Casa do Concelho de 

Castro Daire, mas também o 

que não sendo tradicional é algo 

que nos diz muito no nosso 

“Monte de Caparica” as alunas 

do “Thefutureizuz”. Foi neste 

momento que foram entregues 

pela Diretora do Agrupamento 

Profª. Sandra Vicente os diplo-

mas de participação e algumas 

lembranças a todos os partici-

pantes.  

Programa ERASMUS+ 

Celebrações  40 anos Esco la E.B nº 1 do Monte Capar ica (Branca)  

Celebrou-se no dia 27 de outubro 

o 40º aniversário da EB N.1do 

Monte de Caparica. 

Para celebrar os alunos reuniram

-se no polivalente onde soou o 

hino da escola e onde também 

foram exibidos os trabalhos de-

senvolvidos no âmbito do aniver-

sário, por fim foram cantados 

os "Parabéns" com toda a co-

munidade educativa e na pre-

sença da Senhora Presidente da 

Junta da União das Freguesias 

de Caparica e Trafaria e da 

Diretora do Agrupamento 

Prof. Sandra Vicente. 

Projeto da Ludoteca e Centro de Recursos, com a 

colaboração de toda a comunidade Educativa do 

Agrupamento Escolas do Monte de Caparica. 
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Outubro é o Mês Internacional 

das Bibliotecas Escolares. No 

Agrupamento, para o celebrar, 

foram feitos marcadores de 

livros; a professora Margarida 

veio contar uma história em 

Inglês ao 3º ciclo e deu-se início 

ao 3º volume da coleção Monte 

das Histórias. 

MIBE  2022/23  

 

At iv idades Plano Nacional  Artes  

 

das Artes, José Almeida e Ana-

bela Matos Tavares da Escola 

Básica Rogério Ribeiro e os pro-

fessores Conceição Marques e 

Marco Paulo Geraldes da Escola 

Básica 2/3 do Monte de Capari-

ca. 

Dia 5 de Outubro, foi desenvol-

vido, com muito sucesso, no 

Clube de Teatro da Escola Bási-

ca 2/3 do Monte de Caparica um 

atelier de desenvolvimento cor-

poral inspirado nos Segni Mossi 

e onde explorámos as simetrias 

na expressão corporal e em 

desenho. 

Segni Mossi é um projeto de 

investigação, nascido no encon-

tro entre Alessandro Lumare 

(artista visual) e Simona Lobefa-

ro (coreografa) de modo a que 

aconteçam interações entre a 

dança e o desenho. 

Esta formação especializada foi 

ministrada pelos Segni Mossi na 

Casa da Cerca, Serviço Educati-

vo da Casa da Cerca – Centro de 

Arte Contemporâneo. 

No nosso Agrupamento estive-

ram presentes os professores da 

Comissão Consultiva do Plano 
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Decorreu nos dias 26, 27 e 28 a 

Festa do Diploma. A “Outra 

Banda” abrilhantou o evento 

com vários momentos musicais 

e o Clube de Teatro da Ludote-

ca presenteou-nos com 

“sketches” bem-humorados e 

muito a propósito da ocasião. 

Nesta festa, foram agraciados 

com diploma os alunos que se 

distinguiram pelo seu compor-

tamento meritório no ano letivo 

de 21/22. Os critérios de atri-

buição destes diplomas conju-

gam-se na solidariedade e coo-

peração; participação e iniciati-

va; aplicação e esforço. Foram 

atribuídos 166 Diplomas de 

Mérito no Agrupamento. E pa-

rafraseando uma das nossas 

atrizes , no sketch Entrega dos 

diplomas: “E  tu? Porque não 

recebeste um diploma?”. 

 

 

Festa  dos Diplomas 2021/2022  
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